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Σ’ αυτό το βιβλίο θα γνωρίσουμε τη ζωή και το 
έργο του Aπόστολου Παύλου. Αν και δεν ήταν 
μαθητής του Ιησού, βίωσε την αποκάλυψη 
του Θεού και έγινε σπουδαίος ερμηνευτής και 
δάσκαλος της χριστιανικής παράδοσης. Παρά 
το ασθενικό σώμα του κατάφερε να ταξιδέψει 
ως τα πέρατα της οικουμένης κηρύττοντας  
με πάθος τον Λόγο του Θεού. Πλήθος 
ανθρώπων άκουγαν τα κηρύγματά του και 
βαφτίζονταν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Το 
έργο του ήταν τόσο σπουδαίο, που η Εκκλησία 
μας τον χαρακτήρισε τον σημαντικότερο άντρα 
στη Γη μετά τον Χριστό. 

Ένα κείμενο γραμμένο με λόγια απλά και 
κατανοητά, που θα γίνει σημείο αναφοράς  
και πυξίδα στη ζωή κάθε χριστιανόπουλου.

Οι δραστηριότητες στο τέλος του βιβλίου  
θα ενθουσιάσουν τους μικρούς αναγνώστες.
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Η ΚATEΡΙΝΑ ΜΟΥΡΙΚΗ γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Στον χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε 
το 1984 με το έργο της Η ΜΙΚΡΗ ΡΙΡΗ ΕΠΙΣΤΡΕ-

ΦΕΙ, που τιμήθηκε με έπαινο από τη Γυναικεία 
Λογοτεχνική Συντροφιά. Συνεργάστηκε με την 
ελληνική ραδιοφωνία, την τηλεόραση και το 
Υπουργείο Παιδείας. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟ

ΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία της για μικρότερα 
παιδιά Η ΜΙΚΡΗ ΡΙΡΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ’ΝΑΙ ΠΑΝΤΑ 

ΤΟΛΜΗ ΡΗ!, Η ΜΑ ΓΙΚΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΚΑΣΠΑΡ, ΤΟ 

ΠΙΟ ΩΡΑΙΟ ΟΝΟ ΜΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΛΙΧΟΥ-

ΔΑΝΙΑ (σε συνεργασία με την Κυριακή Ζακ χαίου), 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΑΝΙΑ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

ΣΤΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΝΙΑ, ΕΝΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ ΗΡΩΑΣ, ΠΕ-

ΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΙΑ, τα βιβλία της 
για εφήβους ΑΓΑΠΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑ ΣΜΑΤΑ ΣΤΗ 

ΒΑΛΤΙΚΗ και ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ενώ 
διή γημά της περιλαμβάνεται στην ανθολογία ΗΡ-

ΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ ΝΑ ΚΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ. 
Από τις Εκδόσεις Ουρανός κυκλοφορούν τα βι-
βλία της ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ και ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑ-

ΝΟΥ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελί-
δα της www.katerinamouriki.gr
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Στα εγγόνια μου
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Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών 

Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μαθητής του 
Ιησού. Αντίθετα, υπήρξε φανατικός διώκτης 
των χριστιανών. Κι όμως αυτός, ο πολέμιος 
της χριστιανοσύνης, έπειτα από θεϊκό κάλε-
σμα, μετανόησε και έγινε σπουδαίος ερμηνευ-
τής και δάσκαλος της χριστιανικής παράδοσης. 

Παρά το ασθενικό σώμα του και τα διάφορα 
προβλήματα υγείας που είχε, ταξίδεψε ως τα 
πέρατα της οικουμένης κηρύττοντας ακούρα-
στα τον Λόγο του Θεού. Οι κίνδυνοι, οι κακου-
χίες και οι απερίγραπτες δυσκολίες που αντιμε-
τώπιζε στα ταξίδια του όχι μόνο δεν τον απο-
θάρρυναν αλλά δυνάμωναν την πίστη, το θάρ-
ρος και τον ακλόνητο στόχο του να διαδώσει 
τη θρησκεία της λύτρωσης και της αγάπης. 

Η εκκλησία μας δίκαια χαρακτήρισε τον Παύ-
λο «Πρώτον μετά τον Ένα», δηλαδή τον σημα-
ντικότερο άντρα που έζησε στη Γη μετά τον 
Χριστό.
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ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε πιθανόν το 15 μ.Χ. 
στην Ταρσό της Κιλικίας*. Οι γονείς του ήταν εύ-

ποροι Ιουδαίοι, που κατάγονταν από τη φυλή Βενια-
μίν και ανήκαν στην αίρεση των Φαρισαίων, την 
οποία ακολούθησε και ο ίδιος. 

* Η Κιλικία βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Μικρά Ασία, 
απέναντι από την Κύπρο.
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12 ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΜΟΥΡΙΚΗ

Το εβραϊκό του όνομα ήταν Σαούλ ή Σαύλος, αλλά 
στους ρωμαϊκούς καταλόγους ήταν γραμμένος ως 
Παύλος. Από μικρός μελετούσε με ιδιαίτερο ζήλο την 
Τορά*, και μάλιστα από το πρωτότυπο κείμενο, 
αφού γνώριζε πολύ καλά την εβραϊκή γλώσσα. 
Εκτός από τη μελέτη των γραφών έμαθε και την τέ-
χνη του σκηνοποιού**, για να εξασφαλίζει χρήματα 
για να ζήσει. 

* Τορά είναι οι εβραϊκές παραδόσεις και οι διδασκαλίες που 
έδωσε ο Μωυσής στους Εβραίους, και κυρίως η Πεντάτευχος.

** Ίσως να ύφαινε υφάσματα ή να έραβε σκηνές, αφού όλη 
η Κιλικία ήταν τόπος παρασκευής υφασμάτων από τρίχα κα-
τσίκας.
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ΠΑΥΛΟΣ, Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ 13

Γύρω στο 34 μ.Χ. πήγε στην Ιερουσαλήμ να σπου-
δάσει κοντά στον Γαμαλιήλ, έναν σπουδαίο Φαρι-
σαίο νομοδιδάσκαλο. Ποτισμένος από τη διδασκαλία 
του άρχισε να εκδηλώνει ζωηρό ενδιαφέρον για τη 
διάσωση της θρησκείας του. Όπως όλοι οι Εβραίοι, 
έτσι κι εκείνος πίστευε στον αληθινό Θεό, αλλά δε 
δεχόταν τον Χριστό ως Yιό του Θεού και Σωτήρα 
του κόσμου. Βλέποντας τη χριστιανική πίστη να 
εξαπλώνεται, φοβόταν ότι η εβραϊκή παράδοση κιν-
δύνευε να εξαφανιστεί και γι’ αυτό η οργή του προς 
τους χριστιανούς ολοένα θέριευε.

Άρχισε, λοιπόν, να τους καταδιώκει με πάθος. 
Τους συλλάμβανε και τους οδηγούσε στη φυλακή πι-
στεύοντας ότι έκανε το σωστό, για να προστατεύ-
σει τη θρησκεία των Εβραίων.

 Γύρω στο 36 μ.Χ., εξαιτίας του μίσους που έτρε-
φε για τον Χριστό, ζήτησε από τον αρχιερέα Καϊάφα 
να του αναθέσει να οδηγήσει ένα απόσπασμα προς 
τη Δαμασκό, προκειμένου να τιμωρήσει παραδειγ-
ματικά τους Ιουδαίους που ζούσαν εκεί και είχαν γί-
νει χριστιανοί και να τους φέρει δέσμιους στην Ιε-
ρουσαλήμ. 
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